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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro životní 

prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušné výbory, aby do svého 

návrhu usnesení začlenily tyto návrhy: 

1. podotýká, že tři členské státy EU (Dánsko, Finsko a Švédsko) a jedna zámořská země / 

území (Grónsko) jsou členy osmičlenné Arktické rady a dalších sedm států (Francie, 

Německo, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Španělsko a Spojené království) mají status 

pozorovatele, přičemž EU usiluje o lepší status v Arktické radě; 

2. konstatuje, že v arktické oblasti dlouhodobě probíhá konstruktivní mezinárodní 

spolupráce a že je nezbytné, aby se v této oblasti nezvyšovalo napětí; je si vědom toho, 

že kvůli měnícímu se životnímu prostředí a nedostatku zdrojů roste o Arktidu zájem; 

3. uznává, že změna klimatu vytváří nové příležitosti pro hospodářský rozvoj arktické oblasti 

prostřednictvím možného využívání zdrojů energie, jako je ropa a plyn, jejichž zásoby 

jsou částečně dosud neobjeveny, a vytváření nových lodních tras a zintenzivnění činnosti 

v oblasti cestovního ruchu, což by dlouhodobě posílilo obchod a investice v této oblasti; 

v tomto ohledu zdůrazňuje význam obchodní politiky EU jako nástroje na podporu 

udržitelného rozvoje a environmentálních cílů; 

4. vyzývá k intenzivnější spolupráci cílené na udržitelnost a přizpůsobení se změně klimatu 

v Arktidě; 

5. doporučuje posílit zabezpečení životního prostředí a udržitelné hospodářské spolupráce 

mezi arktickými státy, regiony a místními komunitami ke zvýšení zaměstnanosti, 

prosperity a kvality života za použití nejvyšších ekologických standardů; 

6. připomíná, že všechny členské státy Arktické rady určily ochranu životního prostředí jako 

svůj prioritní cíl pro tento region; připomíná, že obchodní a hospodářské zájmy, které 

vyjádřila Evropská unie, nesmí ohrozit opatření na ochranu životního prostředí v tomto 

regionu; 

7. připomíná své usnesení o udržitelné politice EU pro nejsevernější oblasti ze dne 20. ledna 

2011, v němž zdůrazňoval globální dopad změn v arktické oblasti i významnou úlohu, 

kterou EU a ostatní průmyslové velmoci budou muset hrát spolu s národy žijícími 

v blízkosti pólu při snižování znečištění v arktické oblasti způsobeného zvýšeným 

objemem činností, k nimž tam dochází; zdůrazňuje, že změna klimatu v arktické oblasti 

bude mít vážný globální dopad na pobřežní regiony, a to včetně pobřežních regionů 

v Evropské unii, i na evropská odvětví závislá na klimatu, jako je zemědělství a rybolov, 

energetika, chov sobů, lov, cestovní ruch a doprava; 

8. domnívá se, že jakákoli současná i nová ekonomická aktivita by měla být prováděna 

udržitelným způsobem, aby nebyl narušen křehký arktický přírodní ekosystém a přírodní 

dědictví, především co se týče nebezpečí, které představuje zvýšené využívání fosilních 

paliv, a při plném respektování arktických domorodých obyvatel a místních komunit; 

9. domnívá se, že EU je ústředním strategickým partnerem, jenž by měl přispívat 
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k udržitelnému hospodářskému rozvoji arktické oblasti; považuje za zásadní, aby politika 

EU v arktické oblasti důsledněji zohledňovala cíle udržitelného rozvoje, k jejichž naplnění 

do roku 2030 se EU zavázala; 

10. zdůrazňuje nutnost zapojit místní komunity Arktidy do rozvíjení a provádění evropské 

politiky pro Arktidu, udržitelných hospodářských činností a rozhodovacích procesů, 

s cílem nalézt správnou rovnováhu mezi zachováním tohoto území a naplněním potřeb 

hospodářského rozvoje, a aby se rovněž předešlo radikálním změnám v životní úrovni 

místních společenství; 

11. bere na vědomí konzultace Komise a Evropské služby pro vnější činnost, z nichž vyplývá, 

že evropská část Arktidy trpí nedostatkem investic; 

12. vítá skutečnost, že ruská vláda oznámila v září 2016 desetileté moratorium na nové 

licence pro těžbu ropy a zemního plynu, pokud jde o vrty v oblasti arktického šelfu této 

země; 

13. připomíná, že je třeba udržitelný hospodářský rozvoj, jehož součástí jsou například 

investice do oblastí, jako je životní prostředí, přizpůsobení se změně klimatu, obnovitelné 

zdroje energie, dopravní cesty a příslušná infrastruktura, meteorologická spolupráce 

a udržitelný cestovní ruch; vyzývá Komisi, aby za tímto účelem prozkoumala širší 

mezinárodní nástroje spolupráce v oblasti financí a aby sledovala dopady nových 

hospodářských aktivit na životní prostředí; 

14. vítá významné rozhodnutí Výboru pro ochranu mořského prostředí Mezinárodní námořní 

organizace (MEPC), které učinil na svém 70. zasedání ve dnech 24.–28. října 2016 

v Londýně, a to pokud jde o životní prostředí, i o lidské zdraví, které potvrzuje 1. leden 

2020 jako datum realizace pro významné snížení obsahu síry v topném oleji využívaném 

jako lodní palivo v mezinárodní námořní dopravě na nejvýše 0,50% m/m; vyzývá vlády 

v arktické oblasti, aby učinily vše pro zajištění provádění tohoto rozhodnutí pro veškerou 

přepravu využívající arktických tras, v souladu s jasným závazkem ze strany Mezinárodní 

námořní organizace zajistit, aby dopravní odvětví plnilo své závazky v oblasti životního 

prostředí; 

15. vyzývá Komisi, členské státy EU a ostatní členy Arktické rady, aby usilovali 

o mezinárodní dohodu ohledně zákazu, aby lodě poháněné nebezpečnými palivy 

používaly arktické trasy, a rovněž zákazu používání arktických tras pro mezinárodní 

obchod s nebezpečným zbožím; 

16. bere na vědomí závazky Kanady v kapitole dohody CETA věnované obchodu a životnímu 

prostředí, zejména pokud jde o udržitelný rybolov a obchod s lesními produkty; v tomto 

ohledu klade důraz na kapitoly dohody CETA věnované mezinárodní námořní dopravě 

a veřejným zakázkám, které posílí účast evropských firem na kanadském trhu s veřejnými 

zakázkami, zejména při stavbě ledoborců; zdůrazňuje, že Kanada a EU znovu potvrdily 

své závazky posilovat svou spolupráci v Arktidě ve společném prohlášení z XVI. summitu 

Kanada - EU ze dne 30. října 2016; 

17. zdůrazňuje, že rybářské flotily EU nesmí ohrožovat biologickou rozmanitost v regionu; 

vítá určení ekologicky a biologicky významných oblastí v Arktidě v rámci Úmluvy 

o biologické rozmanitosti jakožto významný proces při zajišťování účinné ochrany 
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arktické biologické rozmanitosti a zdůrazňuje, že v pobřežních, námořních a pozemních 

oblastech Arktidy je důležité uplatňovat řízení založené na ekosystémovém přístupu, jak 

to zdůraznila odborná skupina Arktické rady pro řízení založené na ekosystémovém 

přístupu; vyzývá státy, aby splnily své závazky vyplývající z Úmluvy o biologické 

rozmanitosti a Úmluvy OSN o mořském právu vytvořením sítě chráněných mořských 

oblastí a mořských rezervací v Severním ledovém oceánu; 

18. připomíná, že v návaznosti na výzvu Světové obchodní organizace ze strany Kanady 

a Norska, co se týče zákazu produktů z tuleňů ze strany EU, bylo dané opatření posíleno, 

aby dosáhlo souladu s rozhodnutím odvolacího orgánu WTO z roku 2014, a jeho 

legitimita již nemůže být zpochybněna; zdůrazňuje, že podobné obchodní zákazy platí 

zejména v USA a v Rusku a že tato opatření přispějí k zachování volně žijících druhů 

v Arktidě, jako jsou tuleni, coby nedílné součásti místního ekosystému; 

19. vyzývá Komisi, aby poté, co budou obnovena jednání, do dohody o transatlantickém 

obchodním a investičním partnerství (TTIP) zahrnula podstatná ustanovení věnovaná 

obchodu a životnímu prostředí, což může přispět k zachování přirozeného životního 

prostředí Aljašky i evropské části Arktidy, včetně ustanovení o rybolovu a lesnictví; 

domnívá se, že zahrnutí těchto ustanovení by se mělo stát nedílnou součástí jakékoli 

budoucí dohody o volném obchodu, kterou EU uzavře s partnery, jimiž nejsou arktické 

státy; 

20. připomíná, že v rámci Dohody o EHP přijal Island i Norsko závazky týkající se zachování 

kvality životního prostředí a udržitelného využívání přírodních zdrojů, v souladu 

s příslušnými právními předpisy EU; 

21. zdůrazňuje rostoucí zájem Číny o arktickou oblast, zejména ohledně přístupu k lodním 

trasám a energetickým zdrojům; bere na vědomí uzavření dohody o volném obchodu mezi 

Islandem a Čínou a vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala důsledky, které to může mít 

pro udržitelný hospodářský rozvoj nejen islandské strany Arktidy, ale také pro vnitřní trh 

a hospodářství EU; 

22. připomíná, že mezi EU a Ruskem nebyla uzavřena žádná dohoda o volném obchodu, 

a že proto Evropská unie nemá žádný účinný bilaterální nástroj, jehož prostřednictvím by 

mohla ovlivnit obchod a investice v ruské Arktidě; zdůrazňuje však, že rovněž v rámci 

dohody o partnerství a spolupráci je dialog mezi EU a Ruskem o Arktidě stále otevřen 

v oblasti environmentálního řízení a vědecké spolupráce; 

23. opakuje svou výzvu Komisi, aby zavedla dostatečně finančně zabezpečené informační 

středisko EU pro Arktidu, aby se zajistil efektivní přístup k informacím a znalostem 

ohledně Arktidy; upozorňuje, že takové evropské arktické informační středisko by mohlo 

být spojeno se stávajícím arktickým střediskem nebo některou jinou arktickou institucí, 

neboť takové řešení by snížilo náklady; 

24. připomíná, že podle dohody mezi EU a Grónskem o partnerství v odvětví rybolovu z roku 

2007 poskytuje Evropská unie Grónsku finanční podporu pro zajištění zodpovědného 

rybolovu a udržitelného využívání rybolovných zdrojů v grónské výlučné ekonomické 

zóně; 

25. zdůrazňuje, že společnosti působící v Arktidě by měly dodržovat závazné normy sociální 
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odpovědnosti podniků, které by mohly být vyvinuty ve spolupráci s Arktickou 

hospodářskou radou a měly by být založeny mimo jiné na arktickém investičním 

protokolu a iniciativě OSN s názvem Global Compact; 

26. připomíná, že lodní doprava v Arktidě podléhá zvláštním požadavkům stanoveným 

Mezinárodní námořní organizací, a vítá, že dne 1. ledna 2017 dle očekávání vstoupí 

v platnost polární kodex. 
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